ПРОТОКОЛ
№ 156
София, 25.07.2017 година
Днес, 25.07.2017 от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова, и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Г.
Дечева – за началник на отдел "Цени, лицензии и пазари – природен газ" и експерти на
КЕВР.
Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
КЕВР с изх. № Е-15-45-51 /19.05.2017 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Владимир Малинов – началник управление „Правна“;
 г-н Данаил Диков – ръководител сектор „Ценообразуване“;
 г-жа Пламена Ненкова – управление „Анализи и международна дейност“;
 г-н Владислав Петров – ръководител отдел;
 г-н Константин Йовков – главен експерт;
 г-н Александър Церянов – главен специалист „Ценообразуване“;
 г-н Васил Ганев – юрисконсулт.

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление от
„Булгартрансгаз“ ЕАД за одобряване на бизнес план за развитие на дейността „пренос на
природен газ“ през газопреносните мрежи за периода 2017-2019 г. Докладът, изготвен от
работна група в състав: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана
Станкова, Виктория Джерманова и Ваня Василева, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 1 от протокол № 151/18.07.2017 г. и публикуван на интернет страницата на
Комисията.
Председателят запита представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД запознати ли са с
доклада и имат ли забележки по него.
Д. Диков – ръководител сектор „Ценообразуване“:
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Благодаря на работната група за обективния поглед върху предоставените материали.
Приемаме изцяло доклада и искаме да подчертаем, че това е наистина сериозна работа
относно този бизнес план. Това ще бъде и първият бизнес план на „Булгартрансгаз“ ЕАД,
който надявам се има възможност да бъде одобрен от Комисията в съответствие с НЛДЕ.
Бизнес планът е за тригодишен период, който покрива и регулаторния период, за който
искаме утвърждаване на необходими приходи.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-н Диков. Има ли допълнения от другите членове на групата от
„Булгартрансгаз“ ЕАД? Няма. Съгласно процедурата, няма да има обществено обсъждане.
Виждам, че има хора в залата. Има ли някакви въпроси от залата към „Булгартрансгаз“ ЕАД?
Не виждам.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени
пълно и всестранно и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на
нейната администрация,
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 01.08.2017 г. за одобряване на бизнес план за
развитие на дейността „пренос на природен газ“ през газопреносните мрежи за периода
2017-2019 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-51 /19.05.2017 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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